
 

 

 سرويس و تعمير جارو برقي

 
 

جارو برقي كه براي جمع آوري زباله و نظافت محيط بكار مي رود با شكل ها و تواا  هواي ملف و     

  .تاليد و به بازار مصرف ارائه مي گردد

ايو  وسوي ه از نظور سواخفما  بوه دو قلومت ك وي        : ساخفما  و اجزاء تشكيل دهنده جوارو برقوي  

 : تقليم مي شاد كه عبارتند از

 :اجزاء الكفريكي جارو برقي -ال 

مهمفوري  قلومت الكفريكوي جوارو برقوي را ماتوار آ  تشوكيل موي دهود كوه از نوا              -ماتار -1

ماتار هاي يانيارسوال را در مبحوم ماتوار هواي الكفريكوي از فهرسوت لوااز         .يانيارسال است

   .ادبرقي بطار كامل شرح داده ايم لذا از تكرار مجدد آ  مطالب صرفنظر مي ش

ساده تري  نوا  مودار الكفريكوي جوارو      -مدار هاي الكفريكي و الكفرونيكي در جارو برقي ها  -2

. موي باشود  ( در بعضوي مواارد   )روش  و خاماش و همچني  المپ ( دو حالفه  "معماال)برقي ك يد 

اكثور   الموپ خبور در  . ك يد ها از نا  فشاري باده و سر راه فاز يا نال اص ي مدار قرار مي گيرند

جارو ها با اتصال كابل جارو به پريز برق روش  شده و بيانگر آمادگي دسفگاه جهت آغواز بوه كوار    

در بعضي از جارو هاي برقي،عالوه بر ك يد اص ي تعبيه شده بور روي بدنوه ، ك يود ديگوري     . است

ه نيز بر روي لاله مكنده وجاد دارد كه عمل روشو  و خواماش نمواد  دسوفگاه را از هموا  نقطو      

تورانس ايزولوه يو     .جارو هاي مذكار در واقع مجهز به ترانس ايزولوه هلوفند  . ميلر مي سازد 



 

 

رله مغناطيلي است كه از سيم پيچ با اهم باال بوه منظوار ايجواد ميودا  مغناطيلوي جهوت جوذ         

اهر  ك يد اسففاده نماده و عالوه بر اهر  از هلفه ف زي و ك يد مفصل به اهر  تشوكيل شوده   

عبار جريوا   . ل ك يد روي دسفه جارو ، مدار رله بلفه شده واز آ  جريا  مي گذرد با وص.است

ك يودترانس ايزولوه ، تيغوه    . در رله ميدا  مغناطيلي الز  جهت جذ  اهر  را فراهم موي آورد 

هاي قاي جهت عبار فاز اص ي مودار را داراسوت از اينورو بوا بلوفه شود  ك يود، فواز بوه ماتوار           

هور گواه ك يود روي    . به ماتار داده شده باد شرو  به كار موي كنود   "نال قبالرسيده واز آنجا كه 

لاله مكنده بحالت قطع در آيد،مغناطيس رله قطع شده و فشار ي  فنر،ك يود رلوه را بحالوت بواز     

اسوففاده از تورانس ايزولوه دو    (.مطواب  شوكل زيور    . )در خااهد آورد و ماتار خاماش مي شواد  

 .هد داشتدر بر خاا "حل  را تااما

از آنجا كه اهم سيم پيچ رله باالست، ولفاژ ماجواد روي ك يود تعبيوه شوده در لالوه مكنوده        "اوال

  .كاهش مي يابد "بليار پايي  است واحفمال برق گرففگي در حال كار با جارو شديدا

ي پايي  باد  ولفاژ ك يد رله اي  امكا  را باجاد مي آورد كه از سويم هواي نوازر توري بورا     "ثانيا

قطور   "اگر ولفاژ تا به ايو  حود پوايي  نبواد ، اجبوارا     . ايجاد ارتباط مابي  ك يد و رله اسففاده شاد

سيم رابط افزايش مي يافت و عبار سيم رابط با قطر باال از جوداره هواي لالوه خرطوامي جوارو، از      

 جودا از محاسو   . انعطاف آ  مي كاست ودر آ  حالت كار بوا لالوه مكنوده قودري مشوكل موي شود       

مذكار وجاد ك يد بر روي لالوه مكنوده كوار بوا جوارو را آسوانفر موي سوازد زيورا بوراي قطوع و راه            

مودار الكفريكوي جواروي    ( شكل زير ) در. اندازي جارو وقت كمفري در حال كار صرف خااهد شد

ك يود اول بور   . در اي  مدل براي قطع و وصل ماتار دو ك يد وجاد دارد . اجنرال ديده مي شاد 

  .دنه قرار گرففه و ك يد دو  روي لاله مكنده تعبيه شده استروي ب



 

 

 

عالوه بر قطعات مذكار در بعضي از جارو ها مانند الكفرولواكس از ك يود هواي فشواري ملصوا       

و يوا بدنوه ملصوا     ( در پاش پشت ماتوار  )اسففاده شده كه اگر قطعات بدنه  ( ميكروسائيچ)

ه درست بلفه نشاند، اي  ك يد هوا در حالوت بواز بواده و     ماتار يا بدنه مرباط به جمع آوري زبال

 ( .جارو روش  نمي شاد)مدار داخ ي قطع است 

اسففاده شده كوه بوا   ( اورلاد )در بعضي مدل هاي ديگر سر راه ماتار از فياز حرارتي ملصا  

ا پر شد  كيله زباله و به تبع آ  افوزايش جريوا  ماتوار ، ايو  قطعوه تحريو  شوده و ماتوار ر        

اگر زباله ها خالي نشاند،چند لحظه بعد از روش  شد  ماتار ، خواماش شود    . خاماش مي كند

  .خادكار آ  تكرار مي گردد

( ديمور  )همچني  در بعضي از جارو ها ي  مدار الكفرونيكي تنظيم كننده دسفي ولفاژ كار ماتوار  

ر را در تاا  هاي ملف و   نيز در نظر گرففه شده كه بفاسط گردش ولا  اي  مدار مي تاا  ماتا

  .بكار گرفت

. فاوت بالشوف  هوا انجوا  موي گيورد     عمل كنفرل دور ماتار در اناا  ديگر بفاسط خروجي هاي مف

 ( شكل زير)



 

 

 

  :اجزاء مكانيكي جارو برقي - 

شكل ظاهري قطعات مكوانيكي جوارو هوا بور عكوس قلومت الكفريكوي از تنوا           -بدنه دسفگاه  -1

به طاري كه هر سازنده بور حلوب طراحوي خوا  خواد ،سواخفما        . ر دار استبليار زيادي برخا

در ضم  هدف سازندگا  اي  نا  وسي ه اي  است كه تا حد امكوا   .خارجي دسفگاه را مي سازد

تاليدشا  از نظر ظاهري با محصاالت كارخانه هاي مشابه مففاوت باشد ،در نفيجه نمي تواا  يو    

نيكي ايو  وسووي ه اتلواد كورده وبووه عنواا  ملو  ه تعميوور و      اسوفاندارد واحود بوراي قلوومت مكوا    

بنابراي  ي  نمانه را انفلا  كرده و به عناا  الگا مارد بور رسوي قورار    . نگهداري مطرح ساخت

 : از دو قلمت اساسي تشكيل مي شاد "بدنه دسفگاه جارو برقي معماال.مي دهيم

مدار الكفريكي كنفورل   "بر و احفماالي  قلمت در بر گيرنده ماتار ،ك يد،سيم جمع ك ، المپ خ

اي  دو قلمت تاسط يو  قفول و   .و قلمت ديگر جايگاه قرار گيري كيله زباله است.دور ماتار

و مابي  دو قلومت از في فور هواي ملصوا  اسوففاده      . ضام  باز كننده از يكديگر جدا مي گردد

از وجاد درات غبوار پوار    مي شاد تا هااي مكيده شده تاسط جارو قبل از ورود به محفظه ماتار

 .در شكل زير قطعات بدنه ي  جارو برقي را به تفكي  مالحظه مي كنيد.گردد



 

 

 

 



 

 

 : ليلت قطعات فاق

 

Bady Band 1- واشر دور بدنه 

Serew 2- پيچ 

ON/OFF Button 3-شلفي قطع و وصل 

Switch Indicator Lever 4- اهر  ك يد 

Cord Rewing Button 5-  سيم جمع ك فنر شلفي 

Swich Button Spring 6- فنر شلفي 

Cord Rewing 7-  شلفي سيم جمع ك 

ON/OFF Switch 8- ك يد قطع و وصل 

Screw 9- پيچ 

Switch indicator 10-شاخص ك يد 

Nut 11-مهره 

Upper Body 12- بدنه فاقاني 

Indicator Window 13- پنچره شاخص 

Ornamental Plate 14-  نشانگرصفحه 

Power Control Switch Unit 15- ك يد كنفرل برق 

Screw 16- پيچ  

Blower Cover 17-  روپاش هاادهي 



 

 

Blower Cover Spring 18- فنر هاادهي 

Blower Cover Shaft 19-  محار روپاش هاادهي 

Suction Init Fitting 20-لاله مكشي ورودي 

Lower Body 21- بدنه زيري 

Caster 22-  چرخ دوار 

Caster Washer 23-  واشر چرخ 

Screw 24- پيچ 

Wheel Cap 25- سر پاش چرخ 

Wheel 26-  چرخ 

Bottom Cover 27- در پاش زيري 

Screw 28- پيچ 

Body Plate 29- صفحه بدنه 

Body Seal 30- واشر آ  بندي   

Seal 31- واشر 

Rear Cover Packing 32-  نگهدارنده در پاش عقبي 

Name Plate 33- صفحه مشلصات 

  

Indicator Plate 1- شاخص        

Indicator Window 2- دريچه شاخص 



 

 

Indicator (Needle 3- شاخص 

Indicator Spring 4-  فنر شاخص 

Dust Case Cover 5- قا  كيله زباله 

Knob 6-شلفي 

Tool Storage Compartment 

Cover 
روپوووواش محوووول قوووورار گوووورفف  -7

 مفع قات

Cloth Dust Bag 8- كيله زباله 

Filter Supporter 9- نگهدارنده صافي 

Filter 10- صافي 

Crevice Tool 11- سر شي نگي    

Upholstery Brush 12-  سر شي نگي فرچه دار 

Dusting Brush 13- سر شي نگي گرد گير 

Hose Assembly 14-  شي نگ 

Curved Wand 15- لاله قاسي 

Suction Regulator 16-  تنظيم كننده مكش 

Spring W/Button 17- دكمه فنري 

Extension Wand 18-      لالووه هوواي قابوول اتصووال بووه

 يكديگر

Floor Nozzle Assembly 19-  قطعات ك  پار ك 

Floor Nozzle (Upper 20-   ( فاقاني)قطعات ك  پار ك  



 

 

Floor Nozzle Bumper 21-  ضربه گير قطعات ك  پار ك 

Floor Nozzle (Lower 22-      ضربه گير قطعات كو  پوار كو

 (تحفاني)

Floor Nozzle Lever 23-  اهر  قطعات ك  پار ك 

Floor Nozzle Pedal (Right 24-      پوودال قطعووات كوو  پووار كوو

 (راست)

Floor Nozzle Pedal (Left 25-      پوودال قطعووات كوو  پووار كوو

 (چپ)

Floor Nozzle Mark 26-  عالمت قطعات ك  پار ك 

Floor Nozzle Brush 27-  برس قطعات ك  پار ك 

Floor Nozzle Spring 28-  فنر قطعات ك  پار ك 

Brush Supporting Plate 29- صفحه آماده سازي برس 

Screw 30- پيچ 

Indicator Packing 31- نمايشگر 

Duster Box Lid Packing 32- جعبه گردگير 

Indicator Box 33- جعبه نمايشگر 

سويم جموع كوو  را موي تواا  عضوا مشووفرر قطعوات الكفريكوي و مكووانيكي         -سويم جموع كوو     -2

قلمت الكفريكي آ  عبارت است از كابل برق و دو شاخه و پالتي  هاي اتصوال بورق بوه    .دانلت

از سويم جموع كو  ، عوالوه بور      اسوففاده   . شاخ  هاي انفقال برق به داخل جارو -ح قه هاي ملي

آنكه كابل برق دسفگاه را در هنگا  خاماشي ، از نظز پنها  نماده و خطر آسويب رسويد  بوه آ     

اساس كار به اي  ترتيوب  . را كاهش مي دهد، در هنگا  كار نيز جابجايي جارو را ميلر مي سازد

بلفه مي شواد كوه ايو     است كه انفهاي سيم رابط جارو در داخل سيم جمع ك  به كنفاكت هايي 

اي  ريل ها در واقع بور روي چورخ قرقوره سويم جموع       .كنفاكت ها به ريل هاي دوار مفصل است

بوراي  . ك  تعبيه شده و با كشيد  كابل به بيورو  از جوارو،همراه چورخ بوه گوردش در موي آينود       



 

 

قطوع  (  هنگا  كشويد  كابول يوا حركوت جوارو برقوي      )آنكه اتباط برق ماتار با شبكه در اي  زما  

نشاد شاخ  هاي ثابت كه به ريل پايي  و ديگري به ريل باال مفص ند در تموا  لحظوات ارتبواط را    

حفظ نماده و از آنجا كه حالت فنري دارند به ريل ها و در واقع سيم جمع ك  اجوازه چورخش موي    

در  .دهند و از ساي ديگر فاز و نال را در يافوت نمواده و بوه داخول جوارو و ماتوار موي رسوانند        

شكل زير ريل ها و سيم جمع ك  و دو نمانه مدار الكفريكي جارو برقي به همراه سيم جمع كو   

  .نشا  داده شده است

 



 

 

با روش  شد  ماتار جارو برقي ، هاا به داخل آ  مكيده شده و زبالوه را جموع آوري    -في فر -3

غبار را نيز بهموراه خااهود    هاايي كه به داخل جارو مكيده مي شاد عالوه بر زباله گرد و.مي كند

اگر درات غبار از هااي مكيده شده جدا نگردند، هاايي كه از قلومت ماتوار خواري موي     . داشت

براي رسيد  به ايو  منظوار سور راه    . شاد به داخل منزل نفاد نماده و محيط را آلاده مي سازد

يوه هواي اسوفنجي    هااي خروجي از كيله و قبل از آ  كه اي  هاا بوه قلومت ماتوار برسود از ال    

اسفنج فشرده در واقع نقش في فر يا پار كننوده هوااي خروجوي را بور عهوده      . اسففاده مي شاد 

  .دارد

اگر في فر بيش از حود كثيو  شواد ، هواا بوه سولفي از آ  عبوار موي كنود از اينورو الزملوت در            

در واقوع  . دنلبت به شلفشاي آ  اقدا  نماييو ( مفناسب با كار كرد جارو )فااصل زماني معي  

مي تاا  گفت از جم ه عاام ي كه منجر به كاهش مكش جارو مي شاند يكي كثيو  بواد  في فور    

  .است

هوور گوواه ملووير مكشووي جووارو ملوودود گووردد و ماتووار نفاانوود آزادانووه هوواا را بووه داخوول جووارو      

 در اكثر جارو برقوي هوا  . بمكد،جريا  درياففي آ  افزايش ياففه و به ماتار آسيب خااهد رسيد

همزما  با محدود شد  ملير مكوش ، ماتوار   . از ي  نمايشگر وضعيت مكش اسففاده مي شاد 

هااي درو  محفظه را مي مكد در اي  هنگا  هااي داخل لاله نمايشوگر مكيوده شوده،و سواپا      

قلمفي از ساپا  را با رنگ زرد به عناا  خطور مشولص سواخفه    . را به طرف عقب خااهد كشيد

لمت از ساپا  در مقابول شيشوه نمايوانگر قورار بگيورد، وضوعيت ماتوار در        اند و هر گاه اي  ق

ممك  است ملدود شد  ملير مكش از پر شد  كيلوه زبالوه و يوا    . حالت دشااري خااهد باد

قبول از يوافف  موارد و بور     . وجاد ي  شي خارجي در لاله مكش مانند پالسوفي  يوا پارچوه باشود    

  .   مجدد جارو نيلفيمطرف نماد  اي  عيب مجاز به روش  نماد

  :عيب يابي و تعمير جارو برقي

  .جارو برقي روش  نمي شاد -1عيب 

  .پريز برق ندارد -1ع ت

رنوج را بور   . جهت رويت برق پريز ، بهفري  روش اسففاده از ولفمفور آومفور اسوت     -1رفع عيب 

پريوز اسوت آ  را    اگور مشوكل از  . ولت قرار داده و برق پريز را انودازه گيوري نماييود     052روي 

  . رفع نماييد



 

 

  . جارو روش  نمي شاد -0عيب 

  . دوشاخه جارو و يا سيم رابط معيا  شده -0ع ت 

بدنه جارو را باز نماده و باسي ه ولفمفر رسيد  برق را به سيم جمع ك  مشواهده   -0رفع عيب 

گاه داراي بورق  براي اي  آزمايش مي بايلت دوشواخه را وارد پريوز نمواده و چوا  دسوف     . نماييد

البفه مي تاانيد همانگانه كه در مباحم قبل گففه شده اي  آزموايش  . است بليار دقت نماييد 

براي ايو  كوار ، كوافي اسوت ورودي هواي سويم       . را بدو  اتصال دسفگاه به برق نيز انجا  دهيد

قورار   R*1رابط به سيم جمع ك  را بيكديگر اتصال داده و اهم مفر را در حالي كوه رنوج بور روي    

اگر دوشاخه سيم رابط سالم باشند ، عقربه منحرف شده و عودد  . دارد به دوشاخه مفصل نماييد

در صارت حلاس باد  اهم مفر ، عقربوه چنود اهموي را نشوا  خااهود      ) صفر را نشا  مي دهد 

در ايو  آزموايش اگور مشوكل از سويم رابوط يوا         . ( .داد كه در واقع اهوم سويم هواي رابوط اسوت     

باشد ، ابفدا دوشاخه را بر رسي نماييد و سپس نلوبت بوه تعوايي سويم رابوط اقودا        دوشاخه 

  .كنيد

  .جارو روش  نمي شاد -3عيب 

 .عيب از سيم جمع ك  است -3ع ت 

در اكثر ماارد اينگانه ديده مي شاد كوه بورق وارد سويم جموع كو  شوده ولوي بوه          -3رفع عيب 

هور   "ها گردا  قرقره ، فواز يوا نوال و گاهوا     سبب عد  اتصال شاخ  هاي سيم جمع ك  به ح قه

جهوت رفوع عيوب كوافي اسوت      . دو وارد دسفگاه نمي شاند ودر نفيجه جارو رو ش  نلااهد شود  

در .شاخ  ها را كمي به حالت عماد نزدي  نماده ، سپس قرقره را بور روي آ  هوا قورار دهويم     

آ  هوا را بوه طورف پوايي  موي       نفيجه اي  عمل ح قه هاي گردا  برشاخ  ها فشار وارد نمواده و 

  .حالت فنري شاخ  ها، ارتباط بي  آ  ها و ح قه هاي گردا  را م  بعد ايجاد خااهد نماد. راند

 .جارو برقي روش  نمي شاد -4عيب 

 ك يد قطع و وصل خرا  است  -4ع ت 

ك يود   اگور . جارو را از برق جدا نماده و به وسي ه اهم مفور ك يود را تلوت نماييود      -4رفع عيب 

در غيور  . روش  باشد عقره عدد صر و در حالت خاماش ك يد عر  بي نهيت را نشا  خااهد داد 

  .اي  صارت ك يد را تعايي نماييد



 

 

 .جارو روش  نمي شاد -5عيب 

 .رله ساخفه است -5ع ت 

در جارو هايي كه مجهز به رله هلفند تا مدار رله بلوفه نشواد و ك يود قودرت آ       -5رفع عيب 

شاد ، جارو روش  نمي شاد براي تلت رله بهفري  روش آنلت كوه سويم هواي مفصول     مفصل ن

سپس ك يد روي دسوفه و  . شده به ك يد روي دسفه جارو را ابفدا به وسي ه اهم مفر چ  نماييد

آز مايش مي كنيم جارو را به برق مفصول نمواده و    "در صارت سالم باد  آ  ها خاد رله را عمال

اگور جوارو روشو  نشود،عيب از رلوه      . ه عواي  ك يود قودرت رلوه را بنديود     با ي  پيچ گاشفي دسف

  .نيلت، اما اگر جارو روش  شد سيم هاي رابط رله و يا ساخفما  داخ ي اش آسيب ديده است

 . جارو روش  نمي شاد -6عيب 

  .مدار سري ماتار قطع است -6ع ت 

شوده مودار ايو  ماتوار هوا       همانگانه كوه در مبحوم ماتوار هواي يانيارسوال آورده      -6رفع عيب

 "موثال . اگر ارتباط يكي از اجزاء با سائري  قطع شاد ماتار روش  نلااهد شود . سري است "كامال

اگر به سبب خرابي يكي از فنر ها ، زغال مرباطه به ك كفار نچلبد مدار سري ماتار قطع اسوت  

ق جدا نماده و باسوي ه اهوم   به برق زده ايد و روش  نشده ، آ  را از بر "اگر ماتار را ملفقال. 

مفر ارتباط ي  ي  اجزاء را به سائري  مارد بر رسي قرار دهيد و اگر در ارتباط ك ي آ  ها قطوع  

  .شدگي ديده شاد ، مارد معيا  را رفع نماييد تا جارو روش  شاد

  .جارو روش  نمي شاد -7عيب 

 .ساخفه است "ماتار كامال -7ع ت 

ساخفه باشد در حالت اتصال ملفقيم برق به آ  روشو  نلااهود    "اگر ماتار كامال -7رفع عيب 

. سواخفه انود   "شد زيرا بلوياري از پيچو  هواي آرميچور و همچنوي  پيچو  هواي قطوب هوا كوامال          

ماتار ها در حالت نويم   "معماال. پس از مرح ه نيم ساز شد  است "ساخف  كامل ماتار معماال

پيچو  هواي بيشوفري آسويب خااهنود ديود و ارتبواط        ساز مدتي به كار ادامه مي دهند تا اينكوه  

جهوت تشوليص سواخفگي در    ( . مرح وه سواخفگي كامول   . ) قطع مي شاد "سري اجزاء ماتار كامال

  .آرميچر يا بالشف  به مبحم ماتار هاي يانيارسال مراجعه نماييد



 

 

  . ماتار روش  مي شاد اما قدرت چنداني ندارد -8عيب 

  .ك كفار كثي  است -8ع ت 

جهت تميز نماد  ك كفار بهفري  روش اسففاده از تينر هاي فرار قاي و يا بنزي   -8رفع عيب  

تاصيه مي گردد براي تميز كورد  ك كفوار از سومباده اسوففاده نكنيود زيورا ممكو  اسوت         . است

درات ملي ساييده شده مابي  شيار تيغه ها قرار گرففه و سبب اتصال آ  ها به يكوديگر شواد   

بوه هنگوا  شلفشواي آرميچور بوا ملواار و موااد فورار ،         . آرميچور خااهود سواخت    كه در نفيجه

آرميچر را به گانه اي در دست بگيريد كه ك كفار بر روي زمي  قرار گرففه و محوار آرميچور بوه    

چا  ريلف  مااد پار كننده روي سيم پيچ هوا بوه آ  هوا آسويب موي رسواند بوه        . طرف باال باشد

  .چ ها نلبت به ك كفار در سطح باالتري قرار داشفه باشندهمي  سبب مي بايلت سيم پي

  . ماتار روش  مي شاد اما قدرت چنداني ندارد -9عيب 

 .زغال خرا  است -9ع ت 

پس از تعايي زغال قدرت ماتار كاهش مي يابد و ع ت آ  است كه قبول   "اكثرا -9رفع عيب 

تماس با ك كفار باشد بوه حالوت حوالل    از جاگذاري زغال جديد، سطحي از زغال كه مي بايلت در 

. در نيامده و چا  به هنگا  سايش شكل حوالل بلواد گرففوه سوبب كثيو  شود  ك كفوار شوده         

مي بايلت حالت حالل را در سطح تماس زغال هوا بوا    "بنابر اي  قبل از جازد  زغال جديد اجبارا

ك كفوار سوطح زغوال را از     در جهت خوالف بگوردش در آموده ،    "و اگر اشفباها. ك كفار ايجاد نماد

بي  مي برد و در گردش مجدد حفي در جهت درست از آنجايي كه نياز اسوت حالوت حاللوي زغوال     

اصالح شاد،مدتي طال خااهد كشيد تا جرقوه هواي بوي  زغوال و ك كفوار از بوي  رففوه و ماتوار         

  .بقدرت نامي خاد دست يابد

  . ماتار روش  مي شاد اما قدرت چنداني ندارد -12عيب 

 خرابي ياطاقا  ها  -12ع ت

آرميچر بكم  ياطاقا  ها قادر خااهد باد كه براحفي بچرخد و اگر ب برينگ هوا يوا    -12رفع عيب 

اگور ياطاقوا  هوا خورا      . )باش ها خرا  شاند آرميچر در حوال چورخش دچوار مشوكل موي شواد      

را باجواد موي    شاند آرميچر در حال چرخش با كفش  هاي قطب در گير شده و صداي ناهنجواري 

 .(آورد



 

 

مي تاا  با رويت سايش هلفه ف زي آرميچر كه در نفيجه در گيري آرميچر و كفش  هواي قطوب   

 .است به شكل ياطاقا  ها پي برد و بالفاص ه نلبت به عيب اقدا  نماد

  . ماتار روش  مي شاد اما قدرت چنداني ندارد -11عيب

 نيم ساز باد  ماتار  -11ع ت 

تشوليص  .ماتوار نويم سواز قودرت زيوادي نداشوفه و بالفاصو ه داد موي كنود          ي  -11رفع عيب 

آورده  "ساخفگي و يا عيب در آرميچر و بالشف  ها در قلمت هاي ماتار هاي يانيارسوال كوامال  

  .شده است

ماتار نيم ساز شده را مي تاا  بدو  باز نماد  جارو با اندازه گيوري جريوا  مصورفي دسوفگاه     

يوا چنودي  برابور جريوا  نوامي       "رفي ي  ماتوار نويم سواز شوده معمواال     جريا  مص. تشليص داد

  .دسفگاه است و يا جريا  مصرفي بليار ناچيزي مي كشد

 .مكش جارو ضعي  است -10عيب 

عاامل ماثر در كاهش قودرت ماتوار   )مشكل از ضعي  باد  ماتار است كه در عيب  -10ع ت 

  .( بر رسي شد

 .مكش جارو ضعي  است -13عيب

 .كيله زباله پر شده است -13 ع ت

كيله را تل يه نماده و اگر از نا  پارچه اي است در فااصل زمواني معوي  آ  را    -13رفع عيب 

  .بشاييد تا درات غبار از منفذ هاي پارچه خاري گردند

 .مكش جارو ضعي  است -14عيب 

 .لاله هاي رابط ملدود و يا ساراخ شده -14ع ت 

ابط مكش را از حيوم ايجواد سواراخ در آ  هوا بور رسوي نماييود و اگور         لاله هاي ر -14رفع عيب 

در .شي ي مانند پارچه و يا پالسفي  در آ  ها گير نماده، نلبت به خاري نمادنش اقدا  نماييود 

  .بر رسي لاله هاي مكنده هميشه به تميز نماد  برس اص ي جارو تاجه زيادي را معطاف داريد



 

 

 .مكش جارو ضعي  است -15عيب 

 .في فر بيش از حد كثي  است -15ع ت 

در مبحوم اجوزاء مكوانيكي جوارو بوه نقوش و اهميوت في فور اشواره شود از اينورو             -15رفع عيوب  

  .نلبت به تميزنماد  في فر اقدا  نماييد "الزملت مرتبا

  .از جارو به هنگا  كار صداي زيادي بگاش مي رسد -16عيب 

 خرابي پروانه  -16ع ت 

بعضوي از جاروهوا داراي دو پروانوه    )و را بواز نمواده و پروانوه يوا پروانوه هوا       جوار  -16رفع عيوب  

را بازديد كنيد ودر صارت خرابي نلبت به تعايي پروانوه  ( هلفند مانند جاروي الكفرولاگس 

  .معيا  اقدا  نماييد

  .از جارو به هنگا  كار صداي زيادي بگاش مي رسد -17عيب 

  .عيا  شده اندب برينگ ها يا باش ها م -17ع ت 

خرابي ب برينگ و باش سبب مي شاد آرميچر با كفش  هاي قطب هلفه در گيور   -17رفع عيب 

آ  ها را بازديود كنيود و ياطاقوا     . شاد از اينرو صداي خشني در كاركرد ماتار بگاش مي رسد 

  .معيا  را تعايي نماييد

  .از جارو به هنگا  كار صداي زيادي بگاش مي رسد -18عيب

 .نگهدارنده هاي السفيكي خرا  شده اند -18ت ع 

سرعت زياد ماتوار لرزشوي شوديدي     "در ماشي  هايي چا  جارو برقي كه معماال -18رفع عيب 

را در بدنه ايجاد مي نمايد بي  قطعات ملف   از رابط ها يوا نگهدارنوده هواي السوفيكي اسوففاده      

. گا  كار صداي زيادي را ايجواد نمايود  خرابي اي  السفي  ها سبب مي شاد جارو در هن.مي كنند

  .در صارت مشاهده اي  عيب السفي  هاي معيا  را تعايي نماييد

عيب هايي چا  جرقه زني شديد ماتار به هنگا  كار ، داد نماد  آ  و يوا عيوب شونيد     : تذكر

. صداي ها  از ماتار در حاليكه قادر به حركت نيلت در مبحم آسيا  برقوي شورح داده شوده   



 

 

اينرو ، تكرار مجدد آ  مطالب ضروري نباده و در صارت مشاهده اي  عيوا  در ماتوار جوارو     از

 .به مبحم مذكار مراجعه نماييد

 اشكا  تهايه

 مرجع جزوات ،مقاالت و نر  افزارهاي آمازشي

 تاسيلات وسيلفم هاي تهايه مطبا 

www.package118.ir 

 كانال ت گرا 

https://t.me/servicpackage118 

 وبالگ آمازشي ما

http://servickar.ir 
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